
 

  طيف زاده)(افشين ل
بايد كالم خدا را همانگونه امروزه برخي از ايمانداران با اعتقاد به اينكه مي

ان به هنگام كه هست جزء به جزء اطاعت كرد بر مسئلة پوشش سر براي زن
ورزند. اين گروه بر اين باورند كه پولس در رساله اول پرستش خداوند تأكيد مي

دهد كه قابل فرماني واضح و عاري از ابهام به كليسا مي 16-11:2 قرنتيان
 باشد.اطالق به مسيحيان در همة اعصار مي

اي را براي بايد اذعان داشت كه چنين رويكرد تفسيري مشكالت عديده
بار آورده است زيرا كه كالم خدا در وهلة اول خطاب به مخاطبين سيحيان بهم

اولية آن است (كليساي شهر قرنتس) كه در شرايط خاص تاريخي، فرهنگي و 
زيستند. از اين رو، براي درك بهتر پيام پولس براي عصر اجتماعي خود مي

پولس فرمان بايد به بازسازي وضعيتي بپردازيم كه در آن خويش، نخست مي
كند. بنابراين در ابتدا بايد از پوشش سر را به زنان كليساي قرنتس اعالم مي

دهد؟ عدم خود بپرسيم چرا پولس چنين فرماني را به ايمانداران شهر قرنتس مي
پوشش سر از جانب زنان سبب بروز چه مشكالتي براي كليساي شهر قرنتس 

روز ما چه معنايي دارد و مسئله شد؟ و در نهايت پيام پولس براي عصر اممي
  توان بهتر درك و تفسير كرد؟حجاب زنان را چگونه مي

  پوشش سر در قرن اول ميالدي

عنوان مهد شايان ذكر است كه در قرن اول ميالدي، جهان يونان باستان به
گيري تفكر و فلسفه، صحنة نمايش شمار قابل توجهي از آراء و عقايد شكل

  باشد.سر مي پيرامون مسئلة پوشش



) با اشاره به ادلة تاريخي B.Winterنام وينتر (نامي بهدر اين باره مفسر به
هايي با موهايي بلند وجود داشت بر اين باورست كه در شهر قرنتس مجسمه

نام پريمان كه سمبل خدايان و نه انسان بودند. همچنين مفسر ديگري به
)Perrimanنام هاي شهير يونان بهالهه ) معتقد است كه در پرستش يكي از

زدند. چنين به نظر )، زنان بدون پوشش سر دست به نيايش ميIsisايزيس (
كننده پرستش آيد كه پولس درصدد بود تا هر تصويري را كه تداعيمي
ورزد. اما پرستان بود از كليسا بزدايد و از اين رو بر حجاب زنان تأكيد ميبت

علت فساد زبانزد شهر قرنتس و تعداد كه به ) معتقد استG.Feeگوردن في (
شمار روسپيان مذهبي، پولس در پي آن است تا با تأكيد بر حجاب زنان در بي

  مكانهاي عمومي بر تمايز قداست مسيحيان با اين گونه زنان تأكيد ورزد.
آنچه كه از اين بحث بسيار اجمالي پيرامون نظر محققان دريافتيم، ما را 

دهد كه مسئلة حجاب زنان چه از نقطه نظر موارد مشابه مي براين سمت سوق
پرستانة يونان باستان و همچنين فساد زبانزد شهر هاي بتآن در آداب و نيايش

  شد.قرنتس، امر و عرفي رايج براي ايمانداران تلقي مي

ش سر را در ياد داشته باشيم كه پولس فرمان پوشقبل از هر چيز بايد به
كند. مطابق اول قرنتيان فضا و چارچوب پرستش و عبادت كليسايي ابراز مي

يابيم كه زنها نيز با صداي بلند همچون مردان دعا ونبوت در مي11باب 
كردند اي يا عمالً بدون پوشش سر دعا و نبوت مياما عده). 5-11:4كردند (مي

ي كه در بخش فوق ذكر شد امري و يا خواهان آن بودند كه با توجه به شرايط
شد. الزم به تذكرست كه اكثر محققان معتقدند كه خالف عرف تلقي مي

ها پوشاند بلكه حجابي بود كه تا روي شانهروسري در آن زمان صورت را نمي
توان باره ميامتداد داشت. حال چرا قرنتيان مخالف پوشش سر بودند؟ در اين

كه از عمده مسايل الهياتي اين كليساست اشاره شناسي قرنتيان به مشكل آخرت



پنداشتند كه ديگر از عصر حاضر، كامالً بيرون آمده بودند و در كرد. قرنتيان مي
بردند. بنابراين ديگر در قيد و بند شرايط اجتماعي و فرهنگي آسمان بسر مي

  عصر خود نبودند.
نقش شد كه حتي تمايز جنسي زن و مرد و چنين رويكردي سبب مي
بالغ قرنتيان گردد. آنها چنين الشعاع الهيات نامتفاوت آنان از يكديگر تحت

كردند كه در آسمان ديگر تمايزي بين زن و مرد وجود ندارد زيرا استدالل مي
بازد. در واقع قرنتيان به تنش موجود بين عصر كه جنسيت در آنجا رنگ مي
أكيد بر مسئلة روسري در پي نهادند. پولس با تحاضر و عصر آينده وقعي نمي

حفظ تمايز زن و مرد بود چرا كه ناديده گرفتن آن ضربه مهلكي به اصالت پيام 
  زد.انجيل و همچنين تصوير اجتماعي كليسا مي

 D.B.Martinنام مارتين و موتيير (از سوي ديگر محققان ديگري به

S.Motyrاول  كنند كه با توجه به چارچوب پرستشي) چنين استدالل مي
دار رهبري پرستش كليسا بودند. پرواضح است ، زنان نيز گاه عهده11قرن باب 

  كردند.سوي خود جلب ميكه زنان با موهاي بلند توجه مردان را به
ذكر اين نكته حايز اهميت است كه بن سيراخ كه كتابش يكي از آثار مهم 

نسي زنان اشاره العهدين است به كرات به مسئله گريز از وسوسة جادبيات بين
چشم خود را از زن زيبا "گويد: چنين مي 9:8و 42:14 كند. براي نمونه درمي

. درواقع عدم پوشش "بردار، بسياري فريب خوردند و در آتش شهوت اسير شدند
توانست معرف هلني قوياً مي _سر در فضاي فرهنگي قرن اول جهان رومي 

از اينرو پولس با فرمان پوشش سر درصدد حفظ نوعي وسوسه جنسي باشد. 
  قداست كليساست.

كند مسئله خوبي توجيه مياما دليل نيرومند ديگر كه فرمان پولس را به
پرستش و تمركز آن بر خداست. كامالً آشكار است كه اگر كليسا به سالن مُد 

شود (اول تبديل شود، توجه و تمركز به جاي خدا به ديگران معطوف مي



عنوان حافظان نظام الهي سخن پولس حتي از فرشتگان به ).10-2:9موتائوستي
بايد معطوف به آورد، نظامي كه در آن تمام نيايش و عبادت ما ميميان ميبه

خواهد كه با نگذاشتن روسري رو، پولس از زنان مياز اين). 11:10خدا باشد (
  دنمايي آنان گردد.جاي وقف به خدا صحنة خوكاري نكنند كه كليسا به

  حجاب براي عصر حاضر

فرمان پولس مبني بر حجاب زنان را بايد در گسترة هنجارهاي فرهنگي  -1
  يونان باستان و تقابل آن با هنجارهاي كليسا در آن عصر درك كرد.

معطوف  16-11:2اين فرمان با توجه به فضاي پرستشي اول قرنتيان -2
صي نبايد توجه ما را از خدا به هنگام به اين نكته است كه هيچ امر و شخ

عبادت بردارد. درواقع اصل پايدار تعليم كالم خدا در اين بخش نه مسئلة حجاب 
زنان بلكه تمركز كامل به خدا و عبادت اوست و كليسا بايد براي تحقق اين امر 

  تمام هم و غم خود را صرف كند.

سا هستند از طريق دار هدايت كلياگر امروز مردان كه عمدتاً سكان -3
شان كليسا را به خود كارگيري عطاياي برجستهشخصيت نيرومند خود و يا با به

سوي آنان معطوف شود آيا اي كه توجه عمدة كليسا بهوابسته كنند به گونه
كند كه تنها خدا شايستة پولس همچون پيامش به قرنتيان به آنان گوشزد نمي

  تماميت توجه و تمركز ماست؟

  فرمان حجاب را بايد در پرتو وقف و پرستش به خدا درك كرد.بله، 
 


